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4. Eredménykimutatás

Eredménykimutatás célja, általános jellemzői

Összköltség eljárással készülő erdménykimutatás

Forgalmi költség eljárással készülő erdménykimutatás
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Eredménykimutatás célja, általános jellemzői
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Az eredménykimutatás célja, általános jellemzői

Erről lesz szó…
� Eredménykimutatás

� Fogalom

� Cél

� Általános formai jellemzők

� Általános tartalmi jellemzők

� Eredménykategóriák

� Eredménykimutatás összeállítása
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Eredménykimutatás

A vállalkozási tevékenység

Jövedelemtermelő képességéről 
közvetít információt

A felhasználók részére
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Eredménykimutatás fogalma

Olyan 
számviteli 
okmány,

amely adott 
időszakra 
vonatkozóan,

a törvényben 
meghatározott 
szerkezetben,

összevontan

és 
pénzértékben 
kifejezve 
tartalmazza

a tárgyévi 
eredmény 
levezetését
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Eredménykimutatás célja

• Az üzletmenet sikerességéről, 

• A jövedelmi helyzetről és annak változásairól

A beszámoló felhasználóinak tájékoztatása

A mérlegben a saját tőke részeként kimutatott 
adózott eredmény keletkezésére, módosítására ható 
főbb tényezők forgalmi adatokból történő levezetése



11

Beszámoló felhasználói

• Tulajdonosok

• Potenciális befektetők

• Menedzsment

• Hitelezők

• Meglévő és leendő partnerek

• Munkavállalók

• Egyéb érdekeltek

Eredménykimutatás célja
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Az adózott eredményre ható főbb tényezők

• Bevételek és költségek / ráfordítások

• Adófizetési kötelezettségek

Eredménykimutatás célja
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Általános formai jellemzők

• A számviteli törvény 2. és 3. mellékletének 
megfelelően

A számviteli törvény előírásainak megfelelően kell 
elkészíteni
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Általános formai jellemzők

Magyar nyelven készül

• Előző év

• Előző évek módosításai

• Tárgyév

Oszlop adatai

Hely és kelet + képviseletre jogosult személy aláírása
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Általános formai jellemzők

• Ha a további részletezés az eredmény 
megismeréséhez, alátámasztásához szükséges

A tételek további tagolása megengedett,

Új tételek is felvehetőek
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Általános formai jellemzők

• Ha a megbízható és valós összkép szempontjából 
nem jelentősek

• Ha az összevonás segíti a világosság elvének 
érvényesülését

• Ha az összevont tételek és az összevonás indoka a 
kiegészítő mellékletben bemutatásra kerül

Az eredménykimutatás arab számmal jelölt tételei 
összevonhatóak
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Világosság elve

� A könyvvezetést és a beszámolót 

� Áttekinthető

� Érthető

� Rendezett formában

� Kell készíteni erről már volt szó…
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Általános formai jellemzők

• Ha kapcsolt vállalkozásokkal összefüggő tételeket 
érint

Az eredménykimutatás arab számmal jelölt tételei 
NEM összevonhatóak
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Általános formai jellemzők

• Ha sem az előző üzleti évre, sem a tárgyévre 
vonatkozóan nem szerepelt adat

Az eredménykimutatás arab számmal jelölt tételeit 
NEM kell feltüntetni
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Általános tartalmi jellemzők

• A számviteli nyilvántartások

Az eredménykimutatás elkészítésének 
információbázisa:
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Általános tartalmi jellemzők

• Bevételek

• Költségek

• Ráfordítások

Eredménykimutatás tartalma:
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Általános tartalmi jellemzők

Az eredményt érintő gazdasági események hatása 
meghatározott tartalmi besorolása szerint jelenik 
meg

Adott időszakra vonatkozik
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Általános tartalmi jellemzők

• Adófizetési kötelezettség

• Adózott eredmény

A tárgy időszaki bevételek és költségek, 
ráfordítások (adófizetési kötelezettség nélkül) 
különbözetét az alábbi megbontásban mutatja
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+ BEVÉTELEK

- KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK (adófizetési kötelezettség nélkül)

= ADÓZOTT EREDMÉNY

- ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

= ADÓZOTT EREDMÉNY

Általános tartalmi jellemzők



feladat

29



30

Eredménykategóriák

A) ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE

C) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 

D) ADÓZOTT EREDMÉNY
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A) ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE

• A fő profil eredményességéről, az üzletmenet 
sikerességéről tájékoztat

Eredménykategóriák
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B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE

• A pénzügyi tranzakciók bevételeinek és ráfordításainak 
különbsége

• Pénzügyi tranzakció: kölcsön / hitel felvétel; kölcsön / 
hitel nyújtás; értékpapír adás-vétel; befektetési 
tevékenység…

Eredménykategóriák
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C) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY

• Az összes bevétel és költség / ráfordítás különbsége 
(kivéve a társasági adó)

Eredménykategóriák
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D) ADÓZOTT EREDMÉNY

• A tárgy időszaki adózás előtti eredmény és a társasági 
adó különbözete

Eredménykategóriák
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Eredménykimutatás összeállítása 

EREDMÉNYKIMUTÁS

ÖSSZKÖLTSÉG 
ELJÁRÁSSAL

FORGALMI KÖLTSÉG 
ELJÁRÁSSAL
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= Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

- Üzemi ráfordítás

+ Üzemi hozam (bevétel)

Eredménykimutatás összeállítása 
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Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye összköltség 
eljárással

+ Üzemi hozamok

Értékesítés nettó 
árbevétele

Aktivált teljesítmények 
értéke

Egyéb bevételek

- Üzemi ráfordítások

Anyagjellegű 
ráfordítások

Személyi jellegű 
ráfordítások

Értékcsökkenési leírás

Egyéb ráfordítások
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Üzemi eredmény összköltség eljárással

Üzemi (üzleti) üzleti tevékenység eredménye (=I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)

VII. Egyéb ráfordítások

VI. Értékcsökkenési leírás

V. Személyi jellegű ráfordítások

IV. Anyag jellegű ráfordítások

III. Egyéb bevételek

II. Aktivált saját teljesítmények értéke

I. Értékesítés nettó árbevétele
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Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye forgalmi 
költség eljárással

+ Üzemi hozamok

Értékesítés nettó árbevétele

Egyéb bevételek

- Üzemi ráfordítások

Értékesítés közvetlen 
költségei

Értékesítés közvetett 
költségei

egyéb ráfordítások
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Üzemi eredmény forgalmi költség 
eljárással

A) Üzemi (üzleti) üzleti tevékenység eredménye (III.-IV.+V.-VI.)

VI. Egyéb ráfordítások

V. Egyéb bevételek

VI. Értékesítés közvetett költségei

III. Értékesítés bruttó eredménye (=I.-II.)

II. Értékesítés közvetlen költségei

I. Értékesítés nettó árbevétele
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Eredménykimutatás összeállítása 
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

Értékesítés nettó árbevétele

ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁS

Aktivált saját teljesítmények értéke

Költségnemek

Egyéb bevételek

Egyéb ráfordítások

Értékesítés nettó árbevétele

FORGALMI KÖLTSÉG ELJÁRÁS

Értékesítés közvetlen költségei

Értékesítés közvetett költségei

Egyéb bevételek

Egyéb ráfordítások
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Eredménykimutatás összeállítása

D) Adózott eredmény

- Adófizetési kötelezettség

C) Adózás előtti eredmény

B) Pénzügyi eredmény

- Pénzügyi műveletek ráfordítása

+ Pénzügyi műveletek bevétele

A) Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye
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Az eredménykimutatás célja, általános jellemzői

Erről volt szó…
� Eredménykimutatás

� Fogalom

� Cél

� Általános formai jellemzők

� Általános tartalmi jellemzők

� Eredménykategóriák

� Eredménykimutatás összeállítása
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Összköltség eljárással készülő eredménykimutatás



48

Összköltség eljárással készülő eredménykimutatás

Erről lesz szó…
� Általános jellemzői

� Értékesítés nettó árbevétele

� Aktivált saját teljesítmények értéke

� Egyéb bevételek

� Anyag jellegű ráfordítások

� Személyi jellegű ráfordítások

� Értékcsökkenési leírás

� Egyéb ráfordítások

� Pénzügyi műveletek eredménye
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Összköltség eljárással készülő eredménykimutatás

Erről lesz szó…
� Adózás előtti eredmény

� Adófizetési kötelezettség

� Adózott eredmény
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Általános jellemző

Az összes költséget, 
költségnemet
bemutatja

Költségnemenkénti
összehasonlítását 
lehetővé teszi az egyes 
időszakokban

A tárgy időszaki 
termelés, szolgáltatás 
teljesítményét is 
meghatározzsa
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Azoknak a vállalkozásoknak célszerű alkalmazni…

Kereskedelmi 
tevékenység

Szolgáltató 
tevékenység

Nem sokrétű a 
vállalkozási 
tevékenység

A vállalkozás nagysága 
nem jelentős

A vezetés információ 
igénye nem jelentős

A saját termelésű 
készletekről 
folyamatos 
nyilvántartás nincs
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Az eredménykimutatás
sorainak a tartalma
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Értékesítés nettó árbevétele

Értékesítés nettó 
árbevételeként kell 
kimutatni

A szerződés szerinti 
teljesítés 
időszakában

Az üzleti évben 

Vásárolt és saját 
termelésű készletek

Szolgáltatások Ellenértékét
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Értékesítés nettó árbevétele

Az eredménykimutatásban:

• 01) Belföldi értékesítés nettó árbevétele

• 02) Export értékesítés nettó árbevétele

• I.) Értékesítés nettó árbevétele 
(=01+02)
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Értékesítés nettó árbevétele

Az árbevétel elszámolásának bizonylata

• Elismert, elfogadott számla
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Értékesítés nettó árbevétele

Árbevétel csoportosítása

BELFÖLDI

Magyar Köztársaság 
területe

Székhely, telephely, 
lakóhely… belföldön

EXPORT

Magyar Köztársaság 
államhatárán kívüli terület

Székhely, telephely, 
lakóhely… külföldön
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Értékesítés nettó árbevétele

Árbevétel csoportosítása független

A pénznemtől

Forint

Valuta

Deviza

Az ÁFA szempontjától

Belföldi

Közösségen belüli

Harmadik ország
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Értékesítés nettó árbevétele

Belföldi értékesítés nettó árbevétele

• A belföldi  vevőnek értékesített

• Vásárolt és saját termelésű készlet

• A belföldi igénybevevő részére teljesített szolgáltatás 
értéke

• Függetlenül, hogy forintban, devizában, valutában, termék 
vagy szolgáltatásimporttal egyenlítik ki
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Értékesítés nettó árbevétele

Export értékesítés nettó árbevétele

• A külföldi  vevőnek értékesített

• Vásárolt és saját termelésű készlet külkereskedelmi 
termékforgalomban

• Külföldi igénybevevő részére végzett szolgáltatás 
nyújtásnak az ellenértéke

• Függetlenül, hogy forintban, devizában, valutában, termék 
vagy szolgáltatásimporttal egyenlítik ki
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Értékesítés nettó árbevétele

Az értékesítés nettó árbevételét csökkenti:

Helyesbítő számlában rögzített utólag adott engedmény

Helyesbítő vagy stornó számlában rögzített visszáru, 
visszatérítés
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Értékesítés nettó árbevétele

Az értékesítés nettó árbevételét növeli:

A felár



feladat

65



66

Aktivált saját teljesítmények értéke

a  saját termelésű 
készletek 

állományváltozása 
(STKÁV)

a saját előállítású 
eszközök aktivált értéke 

(SEEAÉ)

együttes összege
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Az eredménykimutatásban:

• 03) Saját termelésű készletek állományváltozása

• 04) saját előállítású eszközök aktivált értéke

• II.) aktivált teljesítmények értéke 
(=03+04)

Aktivált saját teljesítmények értéke



68

STKÁV

• Z saját termelésű készletek állományváltozása

• ZÁRÓ – NYITÓ 

• Lehet pozitív: állomány növekedés

• És lehet negatív is: állomány csökkenés

Aktivált saját teljesítmények értéke
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Készletek csoportosítása

Készletek

Vásárolt készletek

Anyagok

Áruk

Készletekre adott 
előlegek

Saját termelésű 
készletek

Befejezetlen termelés és 
fékész termékek

Késztermékek

Növendék, hízó és egyéb 
állatok

erről már volt szó…
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SEEAÉ

• A saját vállalkozásban és az eszközök között állományba 
vett saját teljesítmények

• Immateriális javak, tárgyi eszközök értékét növelő 
munkák

• Tenyészállattá minősített növendékállatok

Aktivált saját teljesítmények értéke
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SEEAÉ

Tartalmuk alapján 
ténylegesen előállított 
eszközértéket teremtenek

Tartalmuk alapján 
ténylegesen előállított 
eszközértéket NEM 
teremtenek

Aktivált saját teljesítmények értéke
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Tartalmuk alapján ténylegesen előállított eszközértéket 
teremtő gazdasági események:

~ Saját előállítású befektetett eszköz

~ Saját előállítással létrehozott, de vásárolt készletként 
állományba vett anyagi eszközök, göngyölegek

~ Saját termelésű készletből saját előállítású eszközzé 
minősített tételek

~ Növendék állatból tenyészállattá átminősítés

Aktivált saját teljesítmények értéke



73

Tartalmuk alapján ténylegesen előállított eszközértéket NEM 
teremtő gazdasági események:

Ráfordítás jellegű 
készletcsökkenések

STK értékvesztése

Hiányzó STK könyv szerinti 
értéke

…

Bevétel jellegű 
készletnövekedések

STK értékvesztés visszaírás

Többletként fellelt STK

…

Aktivált saját teljesítmények értéke
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Egyéb bevételek

Olyan, az értékesítés nettó 
árbevételét nem képző 

bevételek,

melyek a rendszeres 
üzletmenet során 

keletkeznek 

és nem minősülnek 
pénzügyi bevételnek
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Az eredménykimutatásban:

• III.) Egyéb bevételek
• ebből: értékvesztés visszaírás

Egyéb bevételek
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Csoportosítása

Pénzügyi rendezéshez 
kapcsolódó

Nem pénzügyi rendezéshez 
kapcsolódó

Értékesített immateriális 
javak, tárgyi eszközök

Technikai jellegű

Egyéb bevételek
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Pénzügyi rendezéshez kapcsolódó egyéb bevételek

• A tárgyévhez, vagy a tárgyévet megelőző üzleti évhez 
kapcsolódnak és mérlegkészítésig rendezésre kerül

• Ha a pénzügyi rendezés a tárgyévben megtörtént, akkor a 
pénzmozgással egyidejűleg

Egyéb bevételek
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Pénzügyi rendezéshez kapcsolódó egyéb bevételek

• Káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek

• Kapott, járó bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi 
kamatok, behajtási költségátalányok, kártérítések 
összege

• Behajthatatlanná minősített és az előző években 
hitelezési veszteségként leírt követelések összege

• Költségek, ráfordítások fedezetére visszafizetési 
kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás összege

• Termékpálya-szabályozás összege*

Egyéb bevételek
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Nem feltétlenül pénzügyi rendezéshez kapcsolódó egyéb 
bevételek

• Nem feltétel a pénzügyi rendezés

• Elszámolható bevallás, számla, visszaigazolás, szerződés 
alapján is

Egyéb bevételek
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Nem feltétlenül pénzügyi rendezéshez kapcsolódó egyéb 
bevételek

• Költségek, ráfordítások ellentételezésére visszafizetési 
kötelezettség nélkül igényelt (járó) támogatás, juttatás 
összege

• Biztosító által fizetett, illetve a mérlegkészítés 
időpontjáig elfogadott, visszaigazolt, tárgyévi illetve 
tárgyévet megelőző üzleti évi káreseményhez kapcsolódó 
összegek

Egyéb bevételek
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Nem feltétlenül pénzügyi rendezéshez kapcsolódó egyéb 
bevételek

• Eredeti követelés engedményezőnél (eladónál) az 
átruházott (engedményezett) követelésnek az 
engedményes által elismert értéke a követelés 
átruházásakor

• Szerződésen alapuló utólag kapott engedmény szerződés 
szerinti összege

Egyéb bevételek



83

Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök eladási ára

Egyéb bevételek
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Technikai jellegű egyéb ráfordítás

• Képzett céltartalék összegének felhasználása 
(csökkentése, megszűnése)

• Értékvesztés visszaírása

• Követelés eredeti jogosultjánál a követelés könyv szerinti 
értékét meghaladóan realizált összege

• Halasztott bevételként elhatárolt negatív üzleti vagy 
cégértékből az üzleti években leírt összeg

• Kereskedelmi áruk nyereség jellegű leltárértékelési 
különbözetének összege

Egyéb bevételek
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Egyéb bevételként kell elszámolni

• Vagyonrendelőnél bizalmi vagyonkezelésbe adott 
eszközök bizalmi vagyonkezelés szerinti értéke

• Vagyonrendelőnél a kezelt vagyon részbeni vagy teljes 
kiadásakor az átvett vagyon vagyonrendelőnek járó 
összege

Egyéb bevételek
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Egyéb bevételként kell elszámolni

• Gazdasági társaság tulajdonosánál, tagjánál a gazdasági 
társaságba bevitt, értékpapírnak vagy részesedésnek 
nem minősülő vagyontárgyak nyilvántartás szerinti 
értékének és a létesítő okiratban meghatározott 
értékének a különbözete, ha a létesítő okiratban szereplő 
érték a több

Egyéb bevételek
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Egyéb bevételként kell elszámolni

• Tartozásátvállalás során harmadik személy által átvállal 
kötelezettség szerződés szerinti összege

• Hitelező által elengedett, elévült kötelezettség, ha ahhoz 
beszerzett eszköz nem kapcsolódik

• Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott, nem fejlesztési 
célra kapott támogatás, véglegesen átvett pénzeszköz

• térítés nélkül kapott, igénybevett szolgáltatások piaci 
értéke

Egyéb bevételek
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Egyéb bevételként kell elszámolni, de halasztott 

bevételként időbelileg el kell határolni

• Elengedett kötelezettség összegét, ha az részesedésnek 
vagy értékpapírnak nem minősülő beszerzett eszközhöz 
kapcsolódik, legfeljebb az elengedett kötelezettséghez 
kapcsolódóan beszerzett eszköz könyv szerinti értékéig

• Fejlesztési célra kapott, pénzügyileg rendezett 
támogatás, véglegesen átvett pénzeszköz

Egyéb bevételek
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Egyéb bevételként kell elszámolni, de halasztott 

bevételként időbelileg el kell határolni

• Térítés nélkül átvett, ajándékként, hagyatékként kapott, 
többletként fellelt, részesedésnek vagy értékpapírnak 
nem minősülő eszköz piaci értéke

• Tartozás átvállalás során harmadik személy által átvállalt 
kötelezettség szerződés szerinti összege, ha az 
részesedésnek vagy értékpapírnak nem minősülő 
beszerzett eszközhöz kapcsolódik, legfeljebb az átvállalt 
kötelezettséghez kapcsolódóan beszerzett eszköz könyv 
szerinti értékének összegét

Egyéb bevételek
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Anyagjellegű ráfordítások

Anyagköltség
Igénybevett 

szolgáltatások értéke
Egyéb szolgáltatások 

értéke

Eladott áruk beszerzési 
értéke

Eladott közvetített 
szolgáltatások értéke
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Az eredménykimutatásban:

• 05) Anyagköltségek

• 06) Igénybevett szolgáltatások értéke

• 07) Egyéb szolgáltatások értéke

• 08) Eladott áruk beszerzési értéke

• 09) Eladott közvetített szolgáltatások értéke

• IV.) Anyag jellegű ráfordítások 
(=05.+06.+07.+08.+09.)

Anyagjellegű ráfordítások



feladat
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Anyagköltség

Üz üzleti évben 
felhasznált

vásárolt anyagok

Bekerülési értéke *

Továbbá a vásárolt 
növendék, hízó és 

egyéb állatok 
bekerülési értéke
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Bekerülési érték*: értékvesztéssel csökkentett, értékvesztés 
visszaírt összegével növelt bekerülési érték



96

Anyagköltséget növelő tételek:

engedményekkel csökkentett, felárral növelt vételár

Beszerzéshez kapcsolódó szállítási és rakodási költségek

Jövedéki adó, illetékek

Vámterhek

Le nem vonható áfa

Hatósági, igazgatási, szolgáltatási eljárási díj

Anyagköltség
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Anyagköltséget növelő tételek:

Beszerzéshez kapcsolódóan felvett hitellel, kölcsönnel 
összefüggő tételek*….

Azok az anyagi eszközök, melyek legfeljebb egy évig 
szolgálják a vállalkozó tevékenységet

• Szerszámok, műszerek

• Berendezés, felszerelés

• Munkaruha, egyenruha, védőruha

Anyagköltség
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Anyagköltséget növelő tételek:

Energiahordozók értéke

• víz, gáz, villamos energia…

Nyomtatványok, irodaszerek értéke

Üzemanyag értéke

Vásárolt alkatrészek, tartalék alkatrészek, ha beszerzésükre a kapcsolódó 
tárgyi eszköz üzembe helyezése után kerül sor

Anyagköltség
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Anyagköltséget csökkentő tételek:

Hulladék értéke

Haszonanyag értéke

Anyagköltség
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Anyagköltség elszámolásának bizonylata

• anyag ki és bevételezési jegy

• Anyagbeszerzést igazoló számla

• Analitikus nyilvántartásból készített feladás

• Leltár

Anyagköltség
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Igénybevett szolgáltatások értéke

Az üzleti évben 
igény bevett

Anyagjellegű 
szolgáltatások

Nem anyag jellegű 
szolgáltatások

Bekerülési értéke

Számlázott, fizetett, 
szerződésben 
meghatározott 

összegben
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Igénybe vett szolgáltatások értéke

Belföldi és külföldi utazási és kiküldetési költségek

Bekerülési értékbe nem tartozó szállítási, rakodási, 
raktározási költségek

Csomagolási díj

Karbantartási munkák költsége

Postaköltség

Távközlési szolgáltatás díja
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Telefon, telefax költsége

Hírlap előfizetés díja

Bérmunkadíj

Bérleti díjak

Továbbképzésért, oktatásért fizetett díjak

Igénybe vett szolgáltatások értéke
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Jogi képviselet díja

Tanácsadási díj

Könyvvizsgálat, könyvviteli szolgáltatás számlázott díja

Reklám és propaganda költségek

Egészségügyi szolgáltatásért fizetett díjak

Igénybe vett szolgáltatások értéke
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Kulturális, sportintézményekkel, üdülőkkel kapcsolatos más 
vállalkozó által számlázott üzemeltetési díjak

Kölcsönzési díjak

Igénybe vett szolgáltatások értéke
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Igénybevett szolgáltatások elszámolásának 

bizonylata

• Költségeket igazoló számla

Igénybe vett szolgáltatások értéke
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Egyéb szolgáltatások értéke

Az üzleti évben 
felmerült

Az eszközök 
bekerülési 

értékében el nem 
számolt

Illetékek

Jogszabályon 
alapuló hatósági 

igazgatási, 
szolgáltatási díjak

Bankköltségek* Biztosítási díjak
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Bankköltség*: rendelkezésre tartási jutalék, bankgarancia díja, 
folyósítási jutalék, kezelési költség, váltóelszámolási jutalék, 
egyéb jutalék, melyek nem az eszköz bekerülési értékét növelik



111

Egyéb szolgáltatások elszámolásának bizonylata

• Számla

• Elszámolási bizonylat

• Bevallás

• Számviteli bizonylat

Egyéb szolgáltatások értéke
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Eladott áruk beszerzési értéke

Az üzleti évben
Változatlan formában eladott 

anyagok, áruk bekerülési 
értéke*
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Bekerülési érték*: értékvesztéssel csökkentett, értékvesztés 
visszaírt összegével növelt bekerülési érték
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ELÁBÉ elszámolásának bizonylata

• Áru kiadási jegy, ha évközben vezet folyamatos 
nyilvántartást

• A beszerzést igazoló számla, ha évközben nem vezet 
folyamatos nyilvántartást

• Leltár

Eladott áruk beszerzési értéke
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Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

A gazdálkodó által 
saját nevében 

vásárolt és

Harmadik 
személlyel kötött 
szerződés alapján

A szerződésben 
rögzített módon 
részben, vagy 

egészben,

De! változatlan 
formában 

Tovább értékesített 
(továbbszámlázott) 

szolgáltatás
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Személyi jellegű ráfordítások

Bérköltség
Személyi jellegű egyéb 

kifizetések

Bérjárulékok
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Az eredménykimutatásban:

• 10) Bérköltség

• 11) Személyi jellegű egyéb kifizetések

• 12) Bérjárulékok

V.) Személyi jellegű ráfordítások 
(=10.+11.+12.)

Személyi jellegű ráfordítások
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Bérköltség

Minden olyan kifizetés, 
amely 

A munkavállalókat, 
alkalmazottakat, 
tagokat megillető

Bérként vagy 
munkadíjként 
elszámolandó 

járandóság
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Bérköltség

Alapbér, törzsbér, 
teljesítménybér, időbér

Bérpótlék  (műszak 
pótlék, nyelvpótlék, 

túlóra pótlék, 
veszélyességi pótlék)

Kiegészítő fizetés

Le nem dolgozott időre 
járó munkabér (fizetett 
szabadság, tanulmányi 

szabadság, fizetett 
ünnep, 13. havi 

munkabér)

Prémium (előre 
meghatározott feladat 

teljesítése esetén 
kifizetett)

Jutalom (elvégzett 
munka utólagos 

értékelése)
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Bérköltség

A bérköltséget mindig bruttó összegben kell 

elszámolni
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Bérköltség

Bérköltség elszámolásának bizonylata

• Bérszámfejtés, bérfeladás, munkaszerződés, jelenléti ív, 
megbízási szerződés



feladat
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Személyi jellegű egyéb kifizetések

Természetes 
személyek részére

Nem bérköltségként

Nem vállalkozói díjként Elszámolt összeg
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Személyi jellegű egyéb kifizetések

Szerzői jogdíj
Lakhatási 
költségtérítés

Lakásépítésre 
nyújtott 
támogatás

Étkezési 
költségtérítés

Munkába 
járással 
kapcsolatos 
költségtérítés

Jubileumi 
jutalom

Bányászati 
kereseti 
kiegészítés

Tárgyjutalmak

Egyéb 
természetbeni 
munkajövedelem

Megváltozott 
munkaképességű 
munkavállalók 
kereset kieg.

Betegszabadság Táppénz



129

Személyi jellegű egyéb kifizetések

Táppénz 
kiegészítés

Baleset, élet, 
nyugdíjbiztosítás 
díja

Végkielégítés
Munkáltatói 
hozzájárulás

Találmányi díj
Reprezentáció 
költségei

Napidíj Különélési pótlék

Sorkatonai 
szolgálat díja

Polgári szolgálat 
díja

…
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Bérjárulékok

Szociális 
hozzájárulási adó

Egészségügyi 
hozzájárulás

Szakképzési 
hozzájárulás

Minden olyan adó, 
melyet a személyi 
jellegű ráfordítások

Vagy a 
foglalkoztatottak 
száma alapján 
állapítanak meg

Pl.: rehabilitációs 
hozzájárulás, 
kommunális adó
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Értékcsökkenési leírás

Immateriális javak, tárgyi 
eszközök terv szerinti 
értékcsökkenése

Kis értékű immateriális javak, 
tárgyi eszközök 
használatbavételekor elszámolt 
értéke
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Értékcsökkenési leírás

Értékcsökkenés elszámolásának bizonylata

• Analitikus nyilvántartásokból készített feladás
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Egyéb ráfordítások

Olyan, az értékesítés nettó 
árbevételéhez közvetlenül, 
vagy közvetetten nem 
kapcsolódó kifizetések

ÉS más veszteség jellegű 
tételek, melyek

A rendszeres (üzletmenet) 
során merülnek fel

És nem minősülnek 
pénzügyi ráfordításnak
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Az eredménykimutatásban:

• VII.) Egyéb ráfordítások
• ebből: értékvesztés

Egyéb ráfordítások
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Csoportosítása

Nem pénzügyi rendezéshez kapcsolódó

Üzleti évet érintő, mérlegkészítésig ismertté 
vált további egyéb ráfordítások

Értékesített immateriális javak, tárgyi 
eszközök könyv szerinti értéke

„Elvonások”

Technikai jellegű

Egyéb ráfordítások
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NEM pénzügyi rendezéshez kapcsolódó egyéb ráfordítások

• Szerződésen alapuló, utólag adott, fizetendő engedmény 
szerződés szerinti összege

• Az eredeti követelést engedményezőnél (eladónál) az 
átruházott követelésnek a könyv szerinti értéke a 
követelés átruházásakor

• Fizetett, illetve mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, 
elszámolt, fizetendő, a mérlegfordulónap előtti időszakhoz 
kapcsolódó bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi 
kamatok, behajtási költségátalányok, kártérítések 
összege

Egyéb ráfordítások
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Üzleti évet érintő, a mérlegkészítésig ismertté vált további 
egyéb ráfordítások

• Üzleti év mérlegfordulónapja előtt bekövetkezett, a 
mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált 
káreseményekkel kapcsolatos kifizetések, elszámolt, 
fizetendő összegek

• Költségek, ráfordítások ellentételezésére, visszafizetési 
kötelezettség nélkül, az üzleti évhez kapcsolódóan adott 
támogatás, juttatás

• Behajthatatlan követelés leírása

• Behajthatatlannak nem minősülő, elengedett követelés 
könyv szerinti értéke

Egyéb ráfordítások
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Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyv szerinti 
értéke

Egyéb ráfordítások
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„Elvonások”

• Termékpálya-szabályozáshoz kapcsolódó, 
terméktanácsok javára teljesített befizetések

• Az államháztartás alrendszereivel, az EU különböző 
pénzügyi alapjaival elszámolt

• Adók, díjak, illetékek, hozzájárulások tárgyévre bevallott, 
befizetett, fizetendő összege

Egyéb ráfordítások
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Technikai jellegű egyéb ráfordítások

• Képzett céltartalék, képzett céltartalékot növelő összeg

• Terven felüli értékcsökkenés, értékvesztés összege

• Kereskedelmi áruk vesztség jellegű leltárértékelési 
különbözete

• Veszteség jellegű kerekítési különbözet

Egyéb ráfordítások
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Egyéb ráfordításként kell elszámolni

• Vagyonrendelőnél bizalmi vagyonkezelésbe adott 
eszközök könyv szerinti értéke

• Vagyonrendezőnél a kezelt vagyon részbeni vagy teljes 
kiadásakor a kezelt vagyonra szóló tartós követelés 
kezelt vagyon csökkenésével arányos, kivezetett összeg

Egyéb ráfordítások
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Egyéb ráfordításként kell elszámolni

• Gazdasági társaság tulajdonosánál (tagjánál) a gazdasági 
társaságba bevitt, értékpapírnak vagy részesedésnek 
nem minősülő vagyontárgyak nyilvántartás szerinti 
értékének és a létesítő okiratban meghatározott 
értékének a különbözete, amennyiben a nyilvántartás 
szerinti érték a több

Egyéb ráfordítások
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Egyéb ráfordításként kell elszámolni

• Tartozásátvállalás során, átvállalt kötelezettség 
szerződés szerinti összege a tartozást átvállalónál

• Visszafizetési kötelezettség nélkül átadott, pénzügyileg 
rendezett támogatás, véglegesen átadott pénzösszeg

• Fejlesztési célra kapott támogatás visszafizetendő 
összege

Egyéb ráfordítások
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Egyéb ráfordításként kell elszámolni

• Térítés nélkül átadott, részesedésnek vagy értékpapírnak 
nem minősülő eszközök nyilvántartás szerinti értéke, 
valamint a nyújtott szolgáltatások bekerülési értékét a 
felszámított, az átvevő által meg nem térített általános 
forgalmi adóval növelt összege

Egyéb ráfordítások
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Pénzügyi műveletek eredménye

+ Pénzügyi műveletek 
bevételének

- Pénzügyi műveletek 
ráfordításának

A különbözete
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Pénzügyi műveletek eredménye

Az eredménykimutatásban:

• VIII.) Pénzügyi műveletek bevétele

• IX.) Pénzügyi műveletek ráfordítása

• B.) Pénzügyi műveletek eredménye 
(= VIII.-IX.)
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Pénzügyi műveletek bevétele

Kapott, járó osztalék, 
részesedés

Részesedésekből 
származó bevételek, 
árfolyamnyereségek

Befektetett pénzügyi 
eszközökből 
(értékpapírokból, 
kölcsönökből) 
származó bevételek, 
árfolyamnyereségek

Egyéb kapott, járó 
kamatok, kamatjellegű 
bevételek

Pénzügyi műveletek 
egyéb bevételei
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Pénzügyi műveletek bevétele

eredménykimutatásban:

• 13.) Kapott, járó osztalék, részesedés

• 14.) Részesedésekből származó bevételek, 
árfolyamnyereségek

• 15.) Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, 
kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek

• 16.) Egyéb kapott, járó kamatok, kamatjellegű bevételek

• 17.) Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

• VIII. Pénzügyi műveletek bevétele 
(=13.+14.+15.+16.+17.)
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Pénzügyi műveletek bevétele

Eredménykimutatásban:

• Ki kell emelni a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni 
bevételeket

• „ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott”
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Pénzügyi műveletek bevétele tételei 

tk: 381. oldal – 393. oldal

hf
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Pénzügyi műveletek ráfordítása

Részesedésekből 
származó ráfordítások, 
árfolyamveszteségek

Befektetett pénzügyi 
eszközökből 
(értékpapírokból, 
kölcsönökből) 
származó ráfordítások, 
árfolyamveszteségek

Fizetett (fizetendő) 
kamatok, kamatjellegű 
ráfordítások

Részesedések, 
értékpapírok, tartósan 
adott kölcsönök, 
bankbetétek 
értékvesztése

Pénzügyi műveletek 
egyéb ráfordítása
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Eredménykimutatásban:

• 18.) Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

• 19.) Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) 
származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

• 20.) Fizetendő, fizetett kamatok, kamatjellegű ráfordítások

• 21.) Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek 
értékvesztése

• 22.) Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

• IX. Pénzügyi műveletek ráfordítása 
(=18.+19.+20.+21.+22.)

Pénzügyi műveletek ráfordítása
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Eredménykimutatásban:

• Ki kell emelni a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni 
ráfordításokat

• „ebből: kapcsolt vállalkozástól adott”

Pénzügyi műveletek ráfordítása
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Pénzügyi műveletek ráfordításai tételei 

tk: 381. oldal – 393. oldal

hf
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Adózás előtti eredmény

Az eredménykimutatásban:

• A.) Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

• B.) Pénzügyi műveletek eredménye

• C.) Adózás előtti eredmény (= A.+B.)
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Adófizetési kötelezettség

Megállapítása a társasági adó törvény szerint

• Adózás előtti eredmény

• +/- Módosító tételek

• Társasági adóalap

• Számított társasági adó

• - Adókedvezmények

•Fizetendő társasági adó
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Adózott eredmény

Az eredménykimutatásban:

• C.) Adózás előtti eredmény

• X.) Adófizetési kötelezettség

•D.) Adózott eredmény                     
(=C.-X.)
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Összköltség eljárással készülő eredménykimutatás

Erről volt szó…
� Általános jellemzői

� Értékesítés nettó árbevétele

� Aktivált saját teljesítmények értéke

� Egyéb bevételek

� anyag jellegű ráfordítások

� Személyi jellegű ráfordítások

� Értékcsökkenési leírás

� Egyéb ráfordítások

� Pénzügyi műveletek eredménye
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Összköltség eljárással készülő eredménykimutatás

Erről volt szó…
� Adózás előtti eredmény

� Adófizetési kötelezettség

� Adózott eredmény
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Forgalmi költség eljárással készülő 
eredménykimutatás
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Forgalmi költség eljárással készülő eredménykimutatás

Erről lesz szó…
� Általános jellemzői

� Értékesítés közvetlen költségei

� Értékesítés közvetett költségei
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Általános jellemző

Az értékesítés 
költségeit mutatja

Lehetővé teszi a 
jövedelmezőség 
mérését a bruttó 
eredményen keresztül

Az értékesítés 
közvetett költségeit 
további funkciók 
szerint is részletezi

Értékesítés, 
forgalmazási költségek, 
igazgatási költségek, 
egyéb általános 
költségek
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Azoknak a vállalkozásoknak célszerű alkalmazni…

Termelő tevékenység
Szolgáltató 
tevékenység

Sokrétű a vállalkozási 
tevékenység

A vállalkozás nagysága 
jelentős

A vezetés információ 
igénye jelentős

A saját termelésű 
készletek mozgása, 
állománya jelentős
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Forgalmi költség eljárású 
eredménykimutas

Az értékesítés 
elszámolt 
közvetlen 
önköltsége 

Az értékesítés 
közvetett 
költségei

8-as 
számlaosztály 
számláinak 
egyenlege

Továbbá 
szükséges még

Termeléssel, 
szolgáltatással 
kapcsolatos

Közvetlen és 
közvetett 
költségek 
elkülönítése, 
további gyűjtés

A termék, a 
szolgáltatás 
előállítási 
költségének 
meghatározása
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Eredménykimutatás összeállítása 
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

Értékesítés nettó árbevétele

ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁS

Aktivált saját teljesítmények értéke

Költségnemek

Egyéb bevételek

Egyéb ráfordítások

Értékesítés nettó árbevétele

FORGALMI KÖLTSÉG ELJÁRÁS

Értékesítés közvetlen költségei

Értékesítés közvetett költségei

Egyéb bevételek

Egyéb ráfordítások
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Értékesítés közvetlen költségei

Az eredménykimutatásban:

• 03.) Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége

• 04.) Eladott áruk beszerzési értéke

• 05.) Eladott közvetített szolgáltatások

•II.) Értékesítés közvetlen költségei                     
(=03.+04.+05.)
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Értékesítés elszámolt közvetlen önkölsége

Értékesített STK elszámolt 
közvetlen önköltsége

Értékesített szolgáltatás 
elszámolt közvetlen 
önköltsége
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STK elszámolt közvetlen önköltségének 
megállapítása

• Hosszú átfutási idővel

• Kis számban előállított termékek 
esetén

Az értékesített 
termékhez tartozó 
közvetlen önköltség 
alapján

• A legelsőként bekerült készlet 
közvetlen önköltsége

FIFO eljárás alapján

• Átlagos önköltség

• Elszámolási egységár (tervezett 
önköltség)

Átlagáras megoldás



feladat

181



182

Értékesítés közvetett költségei

Az eredménykimutatásban:

• 06.) Értékesítési, forgalmazási költségek

• 07.) Igazgatási költségek

• 08.) Egyéb általános költségek

•IV.) értékesítés közvetett költségei                     
(=06.+07.+08.)
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Értékesítési, forgalmazási költségek

Értékesítéssel 
kapcsolatos 
költségek

Csomagolási 
költség

Szállítási költség

Bizományosi díjak
Raktározási 
költségek

Reklám, 
propaganda, 
piackutatás 
költségei
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Igazgatási költségek

Az igazgatás személyi, 
és anyagjellegű és egyéb 
költségei

Vállalati irányítással 
kapcsolatos költségek 
(ügyvezetés, gazdasági 
irányítás költségei, 
tiszteletdíjai… 

A vállalkozás egészét 
érintő költségek 
(bankköltség, oktatási 
költség, biztosítási 
díjak…)
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Egyéb általános költségek

A működés egyéb 
közvetlen költségei

Alapítás-átszervezés 
költségei

Kutatással kapcsolatos 
költségek

Garanciális javítás 
költségei

Főüzem, segédüzem 
fel nem osztott 
költségei
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Forgalmi költség eljárással készülő eredménykimutatás

Erről volt szó…
� Általános jellemzői

� Értékesítés közvetlen költségei

� Értékesítés közvetett költségei
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Köszönöm a figyelmet!


